Załącznik nr 1do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 14 października 2017 r.
Uchwała nr 23/2017
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 14 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu
Na podstawie § 46 pkt. 1 w związku z § 47 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala
się, co następuje:
§1
Zatwierdza się następujące uchwały Prezydium Zarządu Okręgu:
1) Nr 15/2017 z dnia 10 czerwca2017 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków Okręgu za miesiąc
maj 2017 r.
2) Nr 16/2017z dnia 10 czerwca 2017 r.w sprawie przystąpienia Okręgu PZW w Radomiu do
porozumienia polskich i niemieckich wędkarzy.
3) Nr 17/2017 z dnia 10 czerwca 2017 roku w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska
„Wólka Magierowa”.
4) Nr 18/2017 z dnia 10 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Okręgu
PZW w Radomiu na II Mistrzostwa Polski Teamów w Wędkarstwie Spinningowym – Olsztyn
2017.
5) Nr 19/2017 z dnia 10 czerwca 2017 r.w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Okręgu
PZW w Radomiu na Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym.
6) Nr 20/2017 z dnia 01 lipca 2017 roku w sprawie upoważnień dla Jarosława Pawlaka i Mariusza
Pytki z koła nr 19 „Syrenka” Białobrzegi.
7) Nr 21/2017 z dnia 01 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia dla koła PZW nr 11 w Lipsku.
8) Nr 22/2017 z dnia 01 lipca 2017 roku w sprawie wyboru wykonawcy robót adaptacyjnoremontowych.
9) Nr 23/2017 z dnia 05 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków Okręgu za miesiąc
czerwiec, lipiec 2017 r.
10) Nr 24/2017 z dnia 05 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia umowy na wykonanie robót
adaptacyjnych w budynku przy ul. Bławatnej 6A w Radomiu.
11) Nr 25/2017 z dnia 05 sierpnia 2017 r w sprawie powołania kol. Pawła Skopka do składu
osobowego Komisji ds. Dzieci i Młodzieży.

12) Nr 26/2017 z dnia 02 września 2017 roku w sprawie nadania odznaki „Wzorowy Młody
Wędkarz”.
13) Nr 27/2017 z dnia 02 września 2017 roku w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska
„Wólka Magierowa”.
14) Nr 28/2017 z dnia 02 września 2017 roku w sprawie aktualizacji komisji egzaminacyjnych na
kartę wędkarską.
15) Nr 29/2017 z dnia 02 września 2017 roku w sprawie aktualizacji Rejonów Okręgu PZW w
Radomiu.
16) Nr 30/2017 z dnia 02 września 2017 roku w sprawie objęcia przez Prezesa Zarządu Okręgu
PZW w Radomiu honorowego patronatu nad zawodami feederowymi dla osób
niepełnosprawnych.
17) Nr 31/2017 z dnia 14 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków Okręgu za
wrzesień 2017 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.

Za Zarząd Okręgu
Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu
Antoni Chmura

Załącznik nr 2 do protokołu nr 4 ZO
z dnia 14 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 24 / 2017
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 14 października 2017 roku
W sprawie: składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Radomskim PZW na 2018
rok
Na podstawie §46 pkt.8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się co następuje:
§1
Uchwala się składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w
Radomiu na 2018 rok. Tabela składek stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Uchwala się składki okresowe na 2018 rok. Tabela składek okresowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§3
Uchwala się specyfikację znaków składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód- zgodnie z
załącznikiem nr 3 do uchwały
§4
Uchwala się zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na zagospodarowanie i
ochronę wód oraz inne opłaty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2018 roku.
§6
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu.
Za Zarząd Okręgu
Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu
Antoni Chmura

Załącznik 2 nr do uchwały nr
24/2017 ZO z dnia 14 października
2017 r.

Tabela składek i opłat okresowych na 2018 rok

Lp.

1

2

3.

Wody
ogólnodostępne
PZW w
Radomiu+łódź

Wody ogólnodostępne
PZW w
Radomiu+Domaniów/
Jagodno

Wody
ogólnodotsepne PZW
w
Radomiu+Domaniów
/Jagodno+ łódź

( dla zrzeszonych w PZW)

20,00

25,00

30,00

Składka trzydniowa
(dla zrzeszonych w PZW)

40,00

45,00

50,00

50,00

55,00

60,00

Rodzaj składki okresowej

Składka jednodniowa

Opłata jednodniowa
( dla nie zrzeszonych i cudzoziemców)

Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 1 do uchwały nr
24/2017 ZO z dnia 14 października
2017 r.
Tabela składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych
Okręgu PZW w Radomiu na 2018 rok.

Rodzaj składki

Składka członkowska na
ochronę
i
zagospodarowanie
wód
obejmująca
wody
ogólnodostępne
Okręgu
wraz
ze
zbiornikiem
Domaniów i Jagodno oraz
połów
ze
środków
pływających –PEŁNA
Składka członkowska na
ochronę
i
zagospodarowanie
wód
obejmująca
wody
ogólnodostępne
Okręgu
oraz połów z brzegu na
zbiorniku Domaniów i
Jagodno-NIEPEŁNA
Składka członkowska na
ochronę
i
zagospodarowanie
wód
obejmująca
wody
ogólnodostępne
Okręgu
oraz połów z łodzi z
wyłączeniem
zbiornika
Domaniów -NIEPEŁNA
Składka członkowska na
ochronę
i
zagospodarowanie
wód
obejmująca
wody
ogólnodostępne
Okręgu
PZW- NIEPEŁNA

Ulgowa I-

Ulgowa II

-młodzież szkolna i
studenci w wieku od
16 do ukończenia 24
roku życia
- odznaczeni srebrna
i złotą odznaką PZW

- mężczyźni po 65
roku życia
-kobiety po 60 roku
życia

Członek uczestnik
do lat 16

150,00

100,00

110,00

Nie dotyczyzezwolenie na połów
ze środka
pływającego musi
posiadać opiekun
prawny

125,00

75,00

85,00

Podstawowa

25,00
(Zezwolenie na połów z
brzegu na zbiorniku
Domaniów/Jagodno
wydawane bezpłatnie)

125,00

75,00

85,00

Nie
dotyczyzezwolenie na połów
ze
środka
pływającego
musi
posiadać
opiekun
prawny

100,00

50,00

60,00

25,00

Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 3 do uchwały nr
24/2017 ZO z dnia 14 października
2017 r.
SPECYFIKACJA ZNAKÓW
Składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w
Radomiu na 2018 rok
Ulgowa I-młodzież
szkolna
i
studenci
w
wieku od 16
do ukończenia
24 roku życia
- odznaczeni
srebrna i złotą
odznaką PZW

Ulgowa II
- mężczyźni
po 65 roku
życia
-kobiety po
60 roku życia

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

zezwolenie
musi posiadać
opiekun
prawny

100,00

50,00

60,00

25,00

Lp.
Nazwa składki

1

2

3

Składka
członkowska
uzupełniająca
na
połów z brzegu na
zbiornikach
Domaniów
i
Jagodno
Składka
członkowska
uzupełniającapołów ze środków
pływających

Składka
członkowska
na
ochronę
i
zagospodarowanie
wód
ogólnodostępnych

Wysokość
składki

Opis
Członek
uczestnik
do lat 16

Nie

Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

Upoważnia do wędkowania z
brzegu na zbiorniku
Domaniów i Jagodno po
wniesieniu składki na
ochronę i zagospodarowanie
wód Okręgu PZW

Otrzymuje
nieodpłatnie

dotyczy-

Upoważnia do wędkowania
ze środka pływającego po
opłaceniu
składki
na
zagospodarowanie i ochronę
wód. Połów z łodzi na
zbiorniku Domaniów po
wniesieniu
składki
uzupełniającej na połów z
brzegu
na
zbiorniku
Domaniów
Upoważnia do wędkowania
wszelkimi dozwolonymi
metodami na wodach
ogólnodostępnych Okręgu
PZW w Radomiu

Prezes Zarządu Okręgu
Antoni Chmura

Załącznik nr 4 do uchwały nr
24/2017 ZO z dnia 14 października
2017 r.

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na ochronę i
zagospodarowanie wód oraz inne opłaty obowiązujące członków Okręgu PZW w
Radomiu oraz członków okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu posiada
podpisane porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek w 2018 roku
1. Opłata za egzamin ( zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom) -15,00 zł
2. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust.2 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszystkich
świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.
3. Ulga I w składce członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód przysługuje
- członkom odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW
- młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 24 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej
Ulga II w składce członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód
przysługuje
- mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia
- kobietom po ukończeniu 60 roku życia
- członkom innych Okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu ma podpisane
porozumienia w opcji ”składek ulgowych”
4. Zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej na wody nizinne
przysługuje
- członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami

i składek uzupełniających

5. Składka członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16 i uprawnia do wędkowania na
terenie całego kraju na wodach nizinnych ogólnodostępnych. Członek uczestnik wstępujący do
Okręgu Radomskiego PZW w 2018 jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej okręgowej na
wody nizinne
6. Składka na badanie ichtiofauny za niezłożenie rejestru połowów za rok poprzedni przy
wnoszeniu składki członkowskiej okręgowej na następny rok wynosi 10,00 zł
7. Składka na badanie ichtiofauny za wydanie wtórników zezwoleń wynosi 20 zł.
8. W 2018 roku honorowane będą zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb w formie
papierowej i elektronicznej
9. System ulg określony w pkt.3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony
wiek.
Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu
Antoni Chmura

Załącznik nr 3do protokołu nr 4ZO
z dnia 14 października 2017r.

UCHWAŁA Nr 25/ 2017
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 14 października2017 roku
W sprawie: zatwierdzenia wysokości udziałów dla kół w 2018
Na podstawie §46 pkt.10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się co następuje:
§1
1. Wysokość udziałów dla kół ustala się w następującej wysokości
36%- odpisu ze składki członkowskiej dla Kół posiadających od 1001 członków
38%- odpisu ze składki członkowskiej dla Kół posiadających od 501 do 1000 członków
40%- odpisu ze składki członkowskiej dla Kół posiadających do 500 członków
2. Udziały pomniejszone są o dietę skarbnika Koła, która wypłacana jest przez Okręg .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.
§3
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu

Za Zarząd Okręgu

Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu
Antoni Chmura

załącznik nr 4 do protokołu nr 4 ZO

z dnia 14 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 26/ 2017
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 14 października 2017 roku

W sprawie: rocznego rozliczenia kół i skarbników , przygotowania preliminarzy budżetowych kół na rok
2018

Na podstawie § 46 pkt 19 i 20 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się co następuje:
§1
1. Ustala się następujące terminy dla rozliczeń finansowych:
1)Rozliczenie skarbników kół PZW z pobranych i sprzedanych znaków następuje
w terminie do dnia 31 października 2017r.
Termin rozliczenia się poszczególnych skarbników kół z pobranych i sprzedanych
znaków ustala Główna Księgowa Biura Zarządu Okręgu.
Zestawienie pobrania, sprzedaży i zwrotu znaków sprawdza i potwierdza Komisja Rewizyjna Koła
PZW oraz Prezes Koła.
2.) Preliminarze budżetowe na rok następny przygotowuje i zatwierdza Zarząd Koła.
Podpisane przez Skarbnika i Prezesa Preliminarze budżetowe należy złożyć
w Biurze Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2017r.
W preliminarzu na 2018r. należy przeznaczyć minimum 2,5 % przychodów
na edukację dzieci i młodzieży oraz minimum 10% na ochronę wód.
3)Pozostałe rozliczenia finansowe tj.
- spisy z natury materiałów i wyposażenia na dzień 31 października 2017r.
- protokół ze stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017r.
( w tym potwierdzenie stanu środków na rachunku bankowym )
- raport finansowy za m-c grudzień należy złożyć w Biurze Okręgu do dnia
10 stycznia 2018 roku.

§2
Wszystkie dokumenty finansowe o których mowa w § 1 sprawdzone przez Główną
Księgową Biura Zarządu Okręgu powinny być przedstawione i omówione na
walnych zgromadzeniach sprawozdawczych Kół PZW , które powinny się
odbyć w terminie do 31 grudnia 2017 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu
Za Zarząd Okręgu
Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 5 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 14 października 2017 r.
Uchwała nr 27/2017
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 14 października 2017 r.
w sprawie zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb w 2018 roku na wodach użytkowanych przez Okręg
PZW w Radomiu.
Na podstawie § 46 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
1. Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązuje:
1) zakaz połowu ryb metodą trollingu;
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu,
3) zakaz wynoszenia i wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi lub innymi
wspomagającymi urządzeniami technicznymi typu: dron, mini łodzie itp. przy prowadzeniu
połowu ryb z brzegu. Dopuszcza się wywożenie przynęt i zanęt na zbiorniku Domaniów na
odległość do 70 m od brzegu,.
4) zakaz połowu ryb przy pomocy kuszy.
2. Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu, zarówno włączonych do
obwodów jak i znajdujących się poza obwodami rybackimi, obowiązują następujące wymiary
ochronne i limity połowu:
a) lina do 30 cm,
b) jazia do 30 cm,
c) klenia do 30 cm,
d) karasia pospolitego do 20 cm, limit połowu do 5 szt./dobę,
e) suma europejskiego - 1 szt./dobę,
f) pstrąga potokowego do 2 szt./dobę,
g) węgorza europejskiego – 1 szt./dobę,
h) karpia do 35 cm i pow. 75 cm, limit połowu do 2 szt./dobę, (nie obowiązuje w rzekach);
wyjątek stanowi zbiornik zaporowy w Łaskarzewie, gdzie obowiązuje wymiar ochronny karpia
do 40 cm i pow. 75 cm oraz limit połowu do 2 szt./dobę,
i) sandacza do 50 cm i pow. 80 cm, z wyłączeniem Stawu Górnego w Pionkach, gdzie
obowiązuje wymiar do 55 cm pow. 85 cm,
j) szczupaka do 50 cm i pow. 80 cm, z wyłączeniem Stawu Górnego w Pionkach, gdzie
obowiązuje wymiar do 55 cm pow. 85 cm,
k) okonia do 20 cm, limit ilościowy połowu okonia do 5 szt./dobę;
3. Wszystkie zawody wędkarskie w Okręgu PZW w Radomiu i kołach PZW odbywają się na „żywej
rybie”.
W czasie rozgrywania zawodów wędkarskich na „żywej rybie” obowiązują okresy i wymiary
ochronne ryb, określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Nie obowiązują limity
ilościowe ryb zaliczanych do połowu.
Wyjątek stanowią zawody spinningowe, gdzie obowiązuje wymiar ochronny dla okonia do 18 cm –
zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW. W zawodach podlodowych
obowiązują wymiary ochronne- zgodnie z treścią uchwały, limit łowionych ryb nie obowiązuje.

4. Obowiązuje rejestracja złowionych ryb:
1) rejestracji podlegają: data, miejsce (nazwa łowiska); ryby objęte ilościowymi limitami połowów
(faktyczna długość i orientacyjna waga). Wpisu w/w danych należy dokonać na bieżąco tj. datę i
miejsce połowu przed rozpoczęciem wędkowania natomiast ryby przeznaczone do zabrania należy
wpisać niezwłocznie po umieszczeniu w siatce do ich przechowywania, nie później niż przed
kolejnym zarzuceniem wędki. Rejestracji ilości ryb objętych limitami wagowymi i nie objętych
limitami ilościowymi można dokonać po zakończeniu wędkowania, lecz nie później niż przed
opuszczeniem łowiska,
2) obowiązuje również kategoryczny zakaz wymiany ryb objętych ilościowymi limitami połowu. Ryba
wpisana do rejestru z zamiarem zatrzymania i umieszczona w siatce do jej przechowywania nie może
być wymieniona na złowiona w okresie późniejszym. Ryby, których nie planuje się zabrać muszą być
natychmiast wypuszczone do wody. Zawodnicy trenujący przed zawodami mogą uzyskać pisemną
zgodę wydaną przez dyrektora biura ZO PZW w Radomiu lub osobę przez niego upoważnioną na
odstępstwa od zasad zapisanych w powyższym punkcie.
§2
Obowiązujące ograniczenia i zakazy na poszczególnych wodach:
1) Rzeka Radomka:
1) Na odcinku od jej źródeł do jej ujścia do zbiornika zaporowego w Toporni, wraz z wodami jej
dopływów, zaliczana jest do kategorii wód górskich. Obowiązują zasady połowu ryb jak na wodach górskich.
Dopuszczonymi metodami połowu są: metoda spinningowa i muchowa. Zbiornik Topornia jest zaliczany do
kat. wód nizinnych.
2) Na odcinku od zapory czołowej zbiornika Topornia do mostu drogowego na trasie Radom –
Przysucha zaliczana jest do kategorii wód górskich. Dopuszczonymi metodami połowu są: metoda
spinningowa i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodowa. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie
przynęt i zanęt naturalnych pochodzenia roślinnego oraz przynęt sztucznych.
2) Rzeka Szabasówka:
Zaliczana jest do kategorii wód górskich na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie
Łaziska – Zaborowie, wraz z wodami jej dopływów. Dopuszczonymi metodami połowu są: metoda
spinningowa i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodowa. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie
przynęt i zanęt naturalnych pochodzenia roślinnego oraz przynęt sztucznych.
Do kategorii wód górskich nie zalicza się zbiorników zaporowych położonych na jej dopływach:
Koszorów, Aleksandrów, Szydłowiec, Orłów i Jastrząb.
3) Rzeka Jabłonica:
Zaliczana jest do kategorii wód górskich na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie
Radom-Przysucha, wraz z wodami jej dopływów. Dopuszczonymi metodami połowu są: metoda spinningowa
i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodowa. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie przynęt i zanęt
naturalnych pochodzenia roślinnego oraz przynęt sztucznych.
4) Zbiornik zaporowy Domaniów:
1) zakaz połowu ryb z zapory bocznej Brudnów,
2) zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m. od zapory czołowej zbiornika, położonej w
miejscowości Wólka Domaniowska,

3) zakaz połowu ryb z odsłoniętej drogi technicznej (pozostałość po wywozie urobku ze zbiornika)
położonej pomiędzy miejscowościami Brudnów – Kaleń,
4) zakaz połowu ryb z tzw. „Ptasich Wysp”,
5) zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku,
6) zakaz połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w
okresie od 01 stycznia do 31 maja, z wyłączeniem połowu okoni spod lodu,
7) limity ilościowe w połowach:
a)
b)
c)
d)
e)

szczupak – do 2 szt./dobę,
sandacz – do 2 szt./dobę,
sum – 1 szt./dobę,
boleń – do 2 szt./dobę,
okoń – do 5 szt./dobę.

Przy połowie mieszanym ryb z gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń obowiązuje łączny
dobowy limit połowu do 2 szt. z zachowaniem ograniczeń określonych w pkt. a, b, c, d.
Przy prowadzeniu połowu ryb na zbiorniku Domaniów obowiązują również zasady użytkowania
zbiornika ustanowione przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w
Radomiu – strona http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pismo-z-WZMiUW1.pdf
5) Zbiornik zaporowy Siczki Górny i Dolny:
1) zakaz połowu ryb z tarasów widokowych oraz terenu położonego pomiędzy tymi tarasami, od
strony ul. Nadrzecznej w miejscowości Jedlnia Letnisko – zb. Górny,
2) zakaz połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w
okresie od 01 stycznia do 31 maja, z wyłączeniem połowu okoni spod lodu,
3) zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja.
6) Rzeka Pilica:
1) zakaz połowu ryb na tzw. „Dołku” przy stanicy WOPR w Białobrzegach w okresie od 1 listopada
do 31 marca każdego roku. Miejsce to stanowi zimowisko dla ryb,
2) zakaz połowu ryb na tzw. „Mateczniku” w Warce w okresie od 01 grudnia do 31 marca każdego
roku obejmującym zbiornik, połączony z rzeką Pilicą, położony przy moście na drodze
wojewódzkiej nr 730 Warka – Głowaczów. Miejsce to stanowi zimowisko dla ryb.

7) Rzeka Zagożdżonka:
W okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku obowiązują ograniczenia wynikające z
ustanowionego obrębu ochronnego, który obejmuje rzekę Zagożdżonkę oraz wszystkie jej rozlewiska od linii
wysokiego napięcia w m. Świerże Górne do jej ujścia do rzeki Wisły.
W okresie ochronnym zabrania się połowu ryb oraz prowadzenia wszelkich czynności szkodliwych, w
szczególności naruszania miejsc tarliskowych, dna zbiornika, roślinności wodnej, uprawiania sportów
motorowodnych i urządzania kąpielisk.
8) Rzeka Modrzejowica (dopływ Iłżanki):
Odcinek rzeki Modrzejowicy, przepływającej w pobliżu stawów hodowlanych
w m.
Modrzejowice objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu hodowlanego oraz zasady połowu na
odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym i przepisy wydane na jej
podstawie.

9) Rzeka Krępianka i zbiornik zaporowy Lipsko:
1) odcinek rzeki Krępianki, przepływającej w pobliżu stawów w miejscowości Boży Dar/Krępa
Kościelna objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu hodowlanego oraz zasady
połowu na odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym
i przepisy wydane na jej podstawie. Dopuszczony do wędkowania jest lewy brzeg rzeki do
urządzenia piętrzącego wodę,
2) zakaz połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w
okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia, z wyłączeniem połowu okoni spod lodu,
3) zakaz połowu ryb ze środków pływających.
10) Rzeka Wisła:
1) obowiązuje zakaz połowu ryb w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia na odcinku rzeki w
okolicach miejscowości Zajezierze, wzdłuż lewego brzegu, od ostrogi poniżej mostu
kolejowego na trasie Radom-Dęblin do ostrogi powyżej tego mostu. Szerokość chronionego
akwenu wynosi do 100 m,
2) obowiązuje limit połowu leszcza do 10 szt. /dobę,
3) na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających w
ciągu całego roku,
4) na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje wymiar ochronny karpia do 35 cm i pow. 75 cm,
limit połowu do 2 szt./dobę,
5) na zbiorniku zaporowym w m. Łaskarzew obowiązuje wymiar ochronny karpia do 40 cm i
pow. 75 cm oraz limit połowu do 2 szt./dobę,
11) Zbiornik zaporowy Szydłowiec (obecnie trwa remont jazu i zapory ziemnej, planowany termin
oddania do użytku - wrzesień 2018 r.):
1) w okresie udostepnienia zbiornika do wędkowania obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb,
która obejmuje część powierzchni zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi
i mostem drogowym na trasie Szydłowiec – Majdów , nad rzeką Korzeniówką:
na lewym brzegu zbiornika – ok. 120 m długości linii brzegowej,
na prawym brzegu zbiornika – ok. 70 m. długości linii brzegowej,
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających.
12) Zbiornik zaporowy Koszorów:
1) obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb, która obejmuje część powierzchni zbiornika
wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem dla pieszych nad rzeką Kobyłką,
położonym od strony wpływu tej rzeki do zbiornika Koszorów:
na lewym brzegu zbiornika – ok. 150 m długości linii brzegowej,
na prawym brzegu zbiornika – ok. 180 m. długości linii brzegowej,
2)zakaz połowu ryb ze środków pływających.
13) Zbiornik zaporowy Orłów:
1) obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb ze środków pływających.
14) Zbiornik zaporowy Staw Górny w Pionkach:
1) zakaz połowu ryb w ciągu całego roku w rozlewisku położonym, po wschodniej stronie
zbiornika, za pozostałymi fragmentami starej grobli,
2) obowiązuje limit ilościowy połowu szczupaka i sandacza łącznie do
1 szt./dobę,

3) obowiązuje wymiar ochronny dla szczupaka i sandacza do 55 cm pow. 85 cm.
15) Zbiornik zaporowy Jastrząb:
1) zakaz połowu ryb w ciągu całego roku na odcinku rzeki Śmiłówki przed jej ujściem do
zbiornika Jastrząb, począwszy od kładki pieszej w górę rzeki na odległości do 150 m. oraz
część powierzchni zbiornika na odległość do 100 m od kładki pieszej,
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających.
16) Jezioro Zdziczów w Kozienicach:
1) w północnej części jeziora Zdziczów, położonej na wysokości muszli koncertowej na odcinku
50 m w prawo i 100 m w lewo od niej w okresie od
1 marca do 30 czerwca obowiązuje
zakaz połowu ryb, na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową,
17) Zbiornik Kotyska:
1) zakaz połowu ryb w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca na obszarze wyznaczonym pod
tarlisko ryb.
18) Zbiornik zaporowy Borki:
1) zakaz połowu ryb ze środków pływających,
2) zakaz połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w
okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia, z wyłączeniem połowu okoni spod lodu.
19) Zbiornik zaporowy Zwoleń:
1) zakaz połowu ryb metodą podlodową w sezonie 2017/2018,
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających,
3) całoroczny zakaz połowu ryb na tarlisku oznakowanym tablicami, w lewym narożniku
zbiornika, poniżej kładki położonej pomiędzy zbiornikami.

20) Zbiornik zaporowy Jagodno i rzeka Wiązownica:
1) zakaz połowu ryb na żywą lub martwa rybę lub jej część tzw. „filet” oraz metodą spinningową
w okresie od 01 stycznia do 31 maja,
2) zakaz połowu ryb metodą podlodową,
3) zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m. od zapory czołowej zbiornika,
4) zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Wiązownica od zapory czołowej zbiornika do jej ujścia do
rzeki Radomka w celu zapewnienia swobodnej migracji ryb i innych organizmów
korzystających z przepławki oraz korytarza ekologicznego tego odcinka rzeki,
5) zakaz połowu ryb na odcinku Wiązownicy w cofce , na odcinku od jej wpływu do zbiornika
Jagodno i dalej w górę do jazu piętrzącego, położonego przy młynie w miejscowości Wrzos,
6) całoroczny zakaz połowu ryb ze środków pływających,
7) limity ilościowe w połowach:
a)
b)
c)
d)
e)

szczupak – do 2 szt./dobę,
sandacz – do 2 szt./dobę,
sum –1 szt./dobę,
boleń – do 1 szt./dobę,
okoń do 2 szt./dobę.

Przy połowie mieszanym ryb z gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń obowiązuje dobowy limit
ilościowy połowu łącznie do 2 szt. z zachowaniem ograniczeń określonych w pkt. a,b,c.d.
8) Całoroczny zakaz połowu ryb w rozlewisku przy zbiorniku Jagodno, położonym po prawej stronie
na wysokości wyspy, stanowiącym miejsce rozmnażania się ryb, mającym duże znaczenie dla
zachowania różnorodności gatunkowej .
21) Zbiornik Doły Potorfowe w Borowcu:
1) zakaz połowu ryb ze środków pływających,
2) zakaz połowu ryb w granicach rezerwatu ochrony żółwia błotnego.
22) Ograniczenia i zakazy obowiązujące na wodach, poza obwodami rybackimi:
1) na zbiorniku Fosa w Szydłowcu zakaz połowu ryb z wyspy, na której położony jest zamek,
2) na zbiorniku Resztówka w miejscowości Zalesice, gm. Wierzbica obowiązuje limit połowu karpia
do 2 szt./dobę,
3) stawy Gminne w Jasieńcu – zakaz połowu amura,
4) łowiska „Wólka Magierowa” k/Nowego Miasta – obowiązuje Regulamin łowiska.
23) Zbiorniki , na których obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających:
1) Lipsko,
2) Kanał Stężycki,
3) Odnoga,
4) Szydłowiec,
5) Orłów,
6) Jastrząb,
7) Koszorów,
8) Domaniów w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
9) Zwoleń,
10) Jagodno,
11) Siczki zb. Dolny i Górny w okresie od 01 stycznia do 31 maja,
12) Zbiornik Doły Potorfowe w Borowcu,
13) Borki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:
Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód:
Andrzej Lipiński

Prezes Zarządu Okręgu:
Antoni Chmura

Załącznik nr 6 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 14.10.2017 r.
Uchwała nr 28 /2017
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 14 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską oraz powołania
komisji egzaminacyjnych.
Na podstawie § 46 pkt. 1 i 29 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się Regulamin przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską, stanowiący załącznik nr 1
do uchwały.
2. Powołuje się komisje egzaminacyjne na kartę wędkarską, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik
nr 2 do uchwały.
3. Zatwierdza się wzór zaświadczenia o zdanym egzaminie, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§2
Traci moc uchwała w sprawie komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską nr 18/2013 Zarządu Okręgu
PZW w Radomiu z dnia 15 czerwca 2013 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu.
Za Zarząd Okręgu:
Sekretarz Zarządu Okręgu:
Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:
Antoni Chmura

Załącznik nr 1 do uchwały nr 28/2017
z dnia 14 października 2017 r.
Regulamin
przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską.
1. Uzyskanie karty wędkarskiej poprzedza egzamin ze znajomości przepisów zawartych w ustawie z dnia
18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. nr 189, poz. 1471 – z późn. zm.)
oraz aktualnych rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Do egzaminu na kartę wędkarska może przystąpić osoba, która ukończyła 14 lat i wniosła stosowna
opłatę egzaminacyjną, określoną uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Radomiu.
3. Komisje egzaminacyjne powołuje Okręg PZW w Radomiu w oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu.
4. Powołane komisje ustalają miejsce, termin i godziny przeprowadzania egzaminów, o czym informują
biuro ZO PZW. W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz członkowie w liczbie minimum 2
osób.
5. Komisje egzaminacyjne mają prawo przeprowadzać egzaminy na kartę wędkarską jedynie w
odniesieniu do osób zamieszkałych na obszarze powiatu, objętego terenem działania komisji.
6. Egzamin może odbywać się w formie ustnej lub pisemnie (test) i powinien obejmować tematykę:
1) prawa i obowiązki wędkującego,
2) rozróżnianie gatunków ryb,
3) wymiary, okresy ochronne i limity połowu,
4) zasady zachowania się na łowisku.
7. Problematyka egzaminu nie obejmuje znajomości Statutu PZW i Regulaminu Amatorskiego Połowu
Ryb PZW.
8. Komisja informuje osobę egzaminowaną, że użytkownik rybacki ma prawo do zaostrzania przepisów i
wprowadzania na swoich wodach dodatkowych ograniczeń np. w zakresie metod wędkowania,
wymiarów i okresów ochronnych, których należy przestrzegać podczas wędkowania na tych wodach.
9. Osoba zdająca egzamin ma obowiązek przedstawić komisji egzaminacyjnej dokument ze zdjęciem,
potwierdzający tożsamość.
10. Osoba zdająca egzamin na kartę wędkarską, która uzyskała pozytywną ocenę, otrzymuje
zaświadczenie o zdanym egzaminie z datą wydania i podpisem przewodniczącego lub członka komisji
oraz stemplem komisji.
11. Komisja egzaminacyjna obowiązana jest prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń.
12. Otrzymujący zaświadczenie o zdanym egzaminie powinien być poinformowany przez komisję o
miejscu i sposobie uzyskania karty wędkarskiej.
13. Osoby, które nie wykazały niezbędnej wiedzy, mogą ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7
dni, bez wnoszenia dodatkowych opłat.
14. Wydając zaświadczenie o zdanym egzaminie należy poinformować zainteresowanego, że posiadacz
karty wędkarskiej, łowiący ryby na wodach użytkowanych przez PZW, zobowiązany jest znać i
przestrzegać Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:
Sekretarz Zarządu Okręgu:
Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:
Antoni Chmura

Załącznik nr 2 do uchwały nr 28/2017
ZO z dnia 14 października 2017 r.
Wykaz komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Lp.

Nazwa i
numer Koła
PZW

Powiat

Miejsce
przeprowadzania
egzaminów

Termin

1

Nr 1
Białobrzegi

Białobrzegi

Białobrzegi ul.
Reymonta 11

w soboty w godz.
12-14

2

Nr 2 Błędów

Grójec

1. Jan Binkiewicz
2. Cezary Potrzebowski
3. Paweł Nowocień

Błędów ul. Nowy
Świat 22

do uzgodnienia z
Komisją

3

Nr 3 Drzewica

Opoczno

1. Leszek Milczarek
2. Zbigniew Pluta

Dom Wędkarza w
Drzewicy

do uzgodnienia z
Komisją

4

Nr 4
"Elektrownia"
Kozienice

Kozienice

1. Beata Olejarz
2. Sławomir Sałaciński
3. Agnieszka Staszewska

Kozienice ul.
Radomska 57

każdy pierwszy
piątek miesiąca
oraz częściej w
zależności od
potrzeb.

5

Nr 5 Garbatka

Kozienice

1. Roman Szczechula
2. Karol Zaręba
3. Mieczysław Łapiński

Garbatka Letnisko
ul. Cicha 4

każda druga
sobota miesiąca

do uzgodnienia z
Komisją

Skład Komisji
Egzaminacyjnej
1. Robert Płowiec
2. Zbigniew Barszcz

6

Nr 7 Grójec

Grójec

1. Sylwester Swęd
2. Rafał Rokicki
3. Eligiusz Czerwiński

ul. Jatkowa 2 w
Grójcu oraz Sklep
Wedkarsko Zoologiczny
ul. Armii Krajowej
18 A

7

Nr 8 Iłża

Radom

1. Adam Kosel
2. Paweł Ostrowski
3. Jan Dąbrowski

MGOSiR
"Rybaczówka" ul.
Orła Białego w Iłży

1 i 4 sobota
każdego miesiąca

8

Nr 9
"Źródełko" w
Jedlni Letnisko

Radom

1. Gerard Grajewski
2. Mieczysław Kaim
3. Wojciech Kuciarski

"Rybaczówka" ul.
Nadrzeczna w
Jedlni Letnisko

nieparzyste piątki
każdego miesiąca

9

Nr 10
Kozienice

Kozienice

1. Wachnik Mieczysław
2. Janusz Marchlewski
3. Paweł Kultys

biuro siedziby koła każdy poniedziałek
ul. Radomska 57 w
tygodnia pracy
Kozienicach
skarbnika

10

Nr 11 Lipsko

Lipsko

1. Leszek Bock
2. Zbigniew Stańkowski
3. Zbigniew Wójcik

ul. Czachowskiego
15A w Lipsku

10, 15, 20 dzień
miesiąca

11

Nr 12
Ciepielów

Lipsko

1. Marek Wesołowski
2. Bogdan Michalec
3. Jerzy Kapciak

ul. Czachowskiego
29 (siedziba stacji
obsługi pojazdów
samochodowych)

pierwsza i trzecia
sobota kazdego
miesiąca w godz.
8.00 - 12.00

12

Nr 13
Starostwo
Radom

Sklep Wędkarski
"Wobler" u. 25
Czerwca 14 w
Radomiu

w godzinach
otwarcia sklepu

1. Jan Siwierski
2. Teodor Król
m. Radom 3. Renata Dolega
4. Jerzy Popowicz
5. Dariusz Dolega

Grójec

1. Piotr Pawłowski
2. Piotr Zaraś
3. Wiesław Dąbrowski

14

Nr 16 "Lotnik"
Nowe Miasto

Grójec

1. Grzegorz Seliga
2. Krzysztof Sopa
3. Witold Walczyk
4. Zbigniew Loba

15

Nr 17 "Orka"
Pionki

Radom

Radom

13

16

17

18

Nr 14
Mogielnica

Nr 18 Pionki
Miasto

ul. Krzyżowa w
Mogielnicy

10 dnia każdego
miesiąca

ul. Tomaszowska
42/4 w Nowym
Mieście n/Pilicą
pomieszczenie nr
10

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

1. Henryk Abramowicz
2. Marek Czyżewski
3. Zenon Figurski

ul. Polna 59C w
Pionkach

każdy pierwszy
wtorek miesiąca

1. Jerzy Sobecki
2. Tadeusz Mazur
3. Mieczysław
Staniszewski
4. Andrzej Wrzesiński
5. Bartłomiej Gałkowski

ul. Radomska 5 w
Pionkach (Biuro
Koła)

każdy czwartek
godz. 14.00

1. ul. Reymonta 11
w Białobrzegach
(Siedziba Koła)

1. Każdy pierwszy
piątek miesiąca w
siedzibie koła na
posiedzeniu
zarządu w godz.
18.00-20.00

2. Sklep
ZoologicznoWędkarski
Stanisław Pękacki
ul. Krakowska 58 w
Białobrzegach

2. każda druga
sobota miesiąca w
sklepie
ZoologicznoWędkarskim
Stanisław Pękacki
w godzinach 9.00 13.00

Sklep Wędkarski ul.
Hubala 25/17 w
Przysusze

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

Sklep Wędkarski ul.
Tomaszowska 1 w
Przytyku

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

ul. Kusocińskiego
30 m 11 w
Radomiu

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

Nr 19
"Syrenka"
Białobrzegi

1. Jarosław Pawlak
Białobrzegi 2. Stanisław Pękacki
3. Zbysław Krzciuk

Nr 20
Przysucha

1. Andrzej Stasiak
2. Andrzej Lipiński
Przysucha
3. Wiktor Kołsut
4. Tomasz Giziński

Radom

1. Kartarzyna Chłopecka
2. Marcin Kusztal

19

Nr 21 Przytyk

20

Nr 22
"Energetyk"
Radom

1. Józef Makowski
m. Radom 2. Józef Łagowski
3. Tomasz Makowski

21

Nr 23 "Ikar"
Radom

1. Krzysztof Solis
m. Radom 2. Ludwik Bzduszyński
3. Jarosław Łoziński

ul. Miła 17 w
Radomiu - siedziba
koła Salon
Wędkarski Karola

15 i 30 dzień
każdego miesiąca

22

Nr 24
"Łączniki"
Radom

1. Tomasz Boczek
m. Radom 2. Maria Boczek
3. Wojciech Szary

Sklep Wędkarski
"Szczupak" przy ul.
1905 roku w
Radomiu.

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

1. Grzegorz Kłos
2. Jacek Błędowski
m. Radom 3. Jacek Kojma
4. Michał Pieczeniak
5. Ryszard Wierzbicki

23

Nr 25 Radom
Miasto

24

1. Łukasz Czajkowski
Nr 26 Jastrząb Szydłowiec 2. Mieczysław Jelonek
3. Maciej Ziółko

Radom ul. Zacisze
5/36 (siedziba koła)

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

ul. Szydłowiecka
136 w Jastrzębiu

w każdy piątek od
15.00 - 18.00

25

Nr 28
"Kolejarz"
Radom

1. Stanisław Kamisiński
m. Radom 2. Andrzej Pęksyk
3. Stanisław Wlazło

Radom ul. Zacisze
każda środa w
5/36 (siedziba koła) godz. 13.00 - 16.00

26

Nr 29
"Łucznik"
Radom

1. Sławomir Mańkowski
m. Radom 2. Sławomir Bolek
3. Witold Gozdalski

Radom ul. Broni 1 siedziba koła

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

1. Zbigniew Kondys
2. Wojciech Różowicz
m. Radom 3. Aleksandra Pabich
4. Bogusław Pabich
5. Jan Pszczoła

Radom ul.
Grudniowa 13/15 siedziba koła

każdy czwartek w
godz. 17.00 - 18.00

Sklep ZoologicznoWędkarski ul.
Grzecznarowskiego
17 w Radomiu
Galeria "Stokrotka"
box nr. 7

wtorek - 10.00 13.00
czwartek - 12.00 16.00
piątek - 15.0018.00
sobota - 10.00 13.00

27

Nr 30 "Piast"
Radom

28

Nr 31 ZNTK
"Leszcz":

1. Bożena Majcher
m. Radom 2. Grzegorz Michałowski
3. Jacek Bartosiak

29

Nr 32 ZPTR

1. Jacek Szczygielski
m. Radom 2. Włodzimierz
Ryszewski

30

Nr 33 "Czaple"
Sieciechów

31

Nr 34 Solec
n/Wisła

32

Nr 35
Szydłowiec

33

Nr 36 Chotcza

Radom ul.
Tytoniowa 2

wtorek - po
uzgodnieniu z
Komisją

Kozienice

1. Sebastian Kwapisz
2. Piotr Kalbarczyk
3. Adamczyk Bogdan

Dom Wędkarza
nad jeziorem
Czaple w
Sieciechowie

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

Lipsko

1. Ryszard Kolenda
2. Mateusz Kozak
3. Dariusz Kędzierski

GOK w Solcu
n/Wisłą ul.
Bolesława
Śmiałego 6

w każda sobotę
miesiąca

ul. Zamkowa 14 w
Szydłowcu

10 dnia każdego
miesiąca

Chotcza-Józefów
16

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

1. Lisak Wiesław
Szydłowiec 2. Bogdan Głogowski
3. Piotr Czyż

Lipsko

1. Andrzej Bojarski
3. Przemysław Zawolski
3. Dariusz Kostka

34

Nr 38 Warka
Miasto

Grójec

1. Artur Puk
2. Zbigniew Wawszczyk
3. Krzysztof Cybulski

1. Ochotnicza Straż
Pożarna w Warce
ul. Farna 2
(świetlica parter)

2. Dom Wędkarza
w Warce ul. Nowy
Zajazd 8

1. od stycznia do
kwietnia w środy i
soboty w
godzinach 9.00 11.00
od maja do grudnia
w pierwszą sobotę
miesiąca w
godzinach od 9.00
do 11.00

Warka ul.
Warszawska 21

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

Grójec

1. Andrzej Machowski
2. Kazimierz Paczyński
3. Marek Bekas

Nr 40
Wierzbica

Radom

1. Maciej Adamiec
2. Włodzimierz
Moszczyński
3. Dariusz Makowski

ul. Krasickiego 27
w Wierzbicy

w każdy czwartek,
po uprzednim
uzgodnieniu
terminu

Nr 41
"Radomka"
Jedlińsk

Radom

1. Kinga Kosobucka
2. Jacek Kapusta
3. Jerzy Przybyłowski

Radom ul.
Traugutta 6

pierwsza i trzecia
sobota miesiąca w
godz. 10.00 - 14.00

37

Nr 42 Zwoleń

Zwoleń

1. Piotr Skrzypek
2. Stanisław Borowiecki
3. Roman Kazirodek

Sklep Wędkarski ul.
Ludowa 58 w
Zwoleniu

pierwsza i trzecia
sobota miesiąca

38

Nr 43
Kazanów

Zwoleń

1. Ryszard Głód
2. Adam Dąbrowski
3. Romuald Nowak

lokal skarbnika koła
ul. Batalionów
Chłopskich 19 w
Kazanowie

pierwszy
poniedziałek
miesiąca

39

Nr 46 "Sumik"
przy Areszcie
Śledczym w
Radomiu

siedziba koła
Radom ul.
Wolanowska 120

ostatni piątek
miesiąca lub w
zalezności od
potrzeb.

40

Nr 47 MPK
Radom

MPK w Radomiu ul.
Wjazdowa 4

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

41

Nr 50
Skaryszew

Punkt
Konsultacyjny przy
UMiG w
Skaryszewie

w środy w
godzinach 18.00 20.00

42

Nr 51 Rejon
Energetyczny
Radom

Rejon
Energetyczny w
Radomiu ul.
Średnia 49

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

Nr 39 MZPOW
35
Warka

36

1. Mirosław Rogoś
2. Rafał Janas
m. Radom 3. Sebastian Żyła
4. Bogdan Rumieńczyk
5. Wiesław Sulima
1. Michał Stańczyk
m. Radom 2. Jarosław Kowalski
3. Jacek Raczyński

Radom

1. Wojciech Karolak
2. Toimasz Kuliszewski
3. Grzegorz Ofiara

1. Mirosław Iwańczyk
m. Radom 2. Tomasz Błach
3. Ryszard Rębiś

43

Nr 53
Szydłowiec

44

Nr 54 "Viking"
Radom

1. Henryk Kubkowski
Szydłowiec 2. Zdzisław Pawlikowski
3. Andrzej Tomczyk
Mazur
Andrzej
Boruch
Jan

1. Andrzej Mazur
2. Zbigniew Szparowski
3. Wojciech Pejś
4. Sylwester Magdzik

Szydłowiec ul. Plac
Wolności 1

codziennie

Radom ul.
Rwańska 9

do uzgodnienia z
Komisją, w
zależności od
potrzeb

Radom, dn. ………………20..…. r.
…………………………………………………..
/pieczątka Koła/

ZAŚWIADCZENIE Nr……/……. /…….

(Nr kolejny/nr komisji/rok)

o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską.
Działając w oparciu o § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001 r. w sprawie
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138, poz.
1559 – z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że Pan(i)
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………
2. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………..

4. Adres stałego zamieszkania ………………………………………………………………………..
Złożył w dniu ……………………………………. egzamin z wynikiem pozytywnym ze znajomości ochrony i
połowu ryb, przed Komisja Egzaminacyjną, powołaną uchwałą Zarządu Koła.

…………..……………

………………………………………………………..

Pieczęć Komisji

Czytelny podpis przedstawiciela Komisji

Załącznik nr 7do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 14 października 2017 r.
Uchwała nr 29/2017
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 14 października 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu Okręgu i Dyrektora Biura do prowadzenia
negocjacji w sprawie zawierania porozumień międzyokręgowych,.
Na podstawie § 46 pkt. 1, 15, 27 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się pełnomocnictwa dla Prezesa ZO i Dyrektora Biura do negocjowania w imieniu Zarządu Okręgu
warunków porozumień międzyokręgowych w sprawie warunków wzajemnego udostępniania wód.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu:
Sekretarz Zarządu Okręgu:
Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:
Antoni Chmura

Załącznik nr 8do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 14 października 2017 r.
Uchwała nr 30/2017
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 14 października 2017 r.
w sprawie zawarcia umowy z biurem pośrednictwa „Bracia Miklewscy” s.c. w Radomiu na sprzedaż
nieruchomości położonej przy ul. Bławatnej 10 w Radomiu.
Na podstawie § 46 pkt. 1, 13 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z biurem pośrednictwa „Bracia Miklewscy” sp. c. z/s ul. Sienkiewicza
3 w Radomiu na sprzedaż nieruchomości , położonej przy ul. Bławatna 10 w Radomiu(obecna siedziba
Okręgu PZW w Radomiu).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:
Skarbnik Zarządu Okręgu:
Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu:
Antoni Chmura

